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Inleiding

Haarlem, mei 2021

De Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

zullen houden en wij zien het als een uitdaging om binnen deze

beleeft in 2021 een bijzonder jaar. 10 jaar Festival Jong Talent (FJT)

beperkingen nieuwe mogelijkheden te vinden om zo ons festival juist

en 20 jaar Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog (IKS)

te kunnen verrijken.

betekent een dubbel jubileumjaar. Bij elkaar opgeteld 30 festival
edities op het mooiste, donkerste en stilste eiland van Nederland,

Van 2 t/m 7 oktober 2021 vindt de 20ste editie van het Internationaal

Schiermonnikoog.

Kamermuziekfestival Schiermonnikoog plaats. Een editie die vraagt
om een collectieve viering en wij zijn ontzettend trots om te vermelden

Met gemiddeld 64 concerten in 12 dagen, inclusief de openbare

dat wij ondanks alle onzekerheden in staat zullen zijn om samen met

masterclasses, groeide de Schiermonnikoog Festivals uit tot een

ons publiek op het eiland ons jubileum te vieren. Wij garanderen al

van de grootste kamermuziekfestivals in Nederland.

onze bezoekers een plek op het eiland en wij bieden hen een unieke
festivalbeleving aan!

2020 was een moeilijk jaar waarin wij ons publiek door corona niet
op het eiland konden treffen. Ook in 2021 duurt de pandemie voort

Hoe wij ons jubileum vorm zullen geven wordt beschreven in dit

en het blijft gissen hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Afgelopen

projectplan.

maart vierden wij de 10de editie van het Festival Jong Talent geheel
online, met ons publiek thuis op de bank. Niets is zeker in deze tijden

We wensen u genoegen bij het lezen.

en vooruitkijkend moeten wij vaststellen dat de enige zekerheid de

Caspar Vos – festivaldirecteur

onzekerheid is. De ‘1,5 meter-samenleving’ lijkt nog langer aan te
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Corona & het IKS 2021
De capaciteit van het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
(IKS) is altijd beperkt geweest; de grootste concertlocatie op Schiermonnikoog
biedt ruimte aan maximaal 300 bezoekers. Deze kleinschaligheid, samen
met het inmiddels een begrip geworden eilandgevoel, draagt bij aan een
beleving waarbij de spreekwoordelijke afstand tussen publiek en uitvoerenden
wegvalt. De uitbraak van COVID-19 heeft echter veel verandering teweeg
gebracht en het intieme gevoel dat het festival met zich meebrengt moet
met de huidige maatregelen op een andere, veilige manier worden gecreëerd.
Wij hopen natuurlijk dat we komend najaar in een volle zaal ons jubileum
kunnen vieren maar wij gaan er voor nu vanuit dat de 1,5 meter-maatregel nog
zal gelden in oktober. Dat betekent dat wij ongeveer een kwart van de
zaalcapaciteit kunnen gebruiken. Het IKS kenmerkt zich van huis uit door
een flexibele en creatieve insteek en laat zich daarom niet ontmoedigen.
Wij nemen voor de zekerheid komend najaar een groot aantal sneltesten
mee naar het eiland. Dit zal niet alleen de veiligheid van onze bezoekers,
musici en crew waarborgen maar ook de optie bieden om mogelijk meer
publiek veilig kwijt te kunnen in de concertzaal. Wij programmeren de
concerten dubbel om ook via die weg de capaciteit op te rekken. Wij zijn
blij dat deze alternatieven ons in staat stellen meer bezoekers te kunnen
ontvangen maar ons doel is om ál ons publiek een plek te bieden en daarom
hebben we besloten om de muziek ook uit de concertzaal te halen en over
het hele eiland te laten klinken. Zo kunnen wij al onze bezoekers uitnodigen
om op een veilige manier samen op het eiland 20 jaar IKS te vieren.
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Festivalconcept &
Programmeringsprofiel
INTERNATIONAAL KAMERMUZIEKFESTIVAL
SCHIERMONNIKOOG

jaar zijn 20ste editie, en dit jubileum vraagt om een glansrijke programmering
met extra jubileumactiviteiten.

Het IKS is een zesdaags kamermuziekfestival dat klassieke kamermuziek
combineert met de natuur en de beleving daarvan. In de eerste week van

MISSIE & ARTISTIEKE VISIE

oktober komen zo’n 70 nationale en internationale musici naar Schiermonnikoog

De missie van het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog is

en voeren daar in de geborgenheid van het eiland hun muziek uit voor een

om de intimiteit van Schiermonnikoog te verbinden met de intimiteit van

publiek van muziek- en natuurliefhebbers. De sereniteit en afzondering van

kamermuziek, en zo de beleving van muziek te intensiveren.

het eiland, de ongerepte natuur en de intimiteit van kamermuziek versterken
elkaar en deze intense beleving maakt het festival zo anders dan andere

Schiermonnikoog is een van de kleinste eilanden van ons land, een eiland

kamermuziekfestivals: zodra je van de veerboot stapt, word je door het

van rust en contemplatie, de stilste en donkerste plek van Nederland, met

eiland ‘aangeraakt’. Je luistert anders en bent ontvankelijker dan in elke

de kleinste gemeente van nog geen 1000 inwoners en de laagste bevolkings

denkbare concertzaal. En als je goed luistert, hoor je de sereniteit, stilte en

dichtheid, een intiem eiland met een intense, beschermde natuur.

de zilte lucht van het eiland terug in de uitvoeringen van onze musici, bij wie
het eiland zich als het ware nestelt in de noten.

Eenmaal voet op het eiland gezet, krijg je het gevoel buiten de normale
wereld te stappen. Het eiland biedt zowel vrijheid als isolement, zowel de

Naast het reguliere concertprogramma is er een uitgebreide randprogram

ruimte tot verdieping en contemplatie als totale rust. En dat brengt de

mering bestaande uit muziekdocumentaires, buitenconcerten, masterclasses,

luisteraar dichter bij de muziek en de musicus, en de musicus dichter bij de

lezingen, natuurexcursies en sterrenwandelingen. Ons publiek is leergierig

luisteraar. Dit maakt het IKS tot een bijzondere en inspirerende broedplaats

en betrokken, en de belangstelling voor de verdiepende onderdelen die

voor het maken van betekenisvolle verbindingen, zowel met medemens als

het festival uniek maken blijft onverminderd groot. Het festival beleeft in dit

met de natuur.
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“Muziek klinkt
mooier op een
eiland.”

FOCUS KOMENDE EDITIE
Schiermonnikoog, een klein stukje grond omgeven door water, heeft de blik
altijd op de wereld gericht, ingegeven door z’n geschiedenis en z’n karakter.
Die blik gaan we ‘openen’ voor ons geëngageerd en breed geïnteresseerd
publiek. Naast de allermooiste bekende en bovenal minder bekende
muziek, bieden we ons publiek een breder programma vol reflecties,
associatief gerangschikt en met de muziek als leidraad. Muziek is er niet
meer alleen om naar te luisteren, maar ook om verbindingen te leggen met
de wereld om ons heen: we laten zien en horen dat er vanaf het kleine eiland
grote verbindingen kunnen worden gemaakt. Een werelds bereik in letterlijke
en overdrachtelijke zin. Die wereld krijgt gestalte door de internationale
musici die naar Schier komen, door muziek uit alle windstreken en door
exotische instrumenten. Het krijgt verder vorm door verhalen van schrijvers,
denkers, journalisten en filosofen die de ruimte krijgen vrij te reflecteren op
wereldse kwesties. Zij spoelen aan, naast alle musici en festivalbezoekers.
Dat kunnen (historische) figuren zijn die de rode draad vormen in het muziek
programma, maar ook levende eigenzinnige denkers en kunstenaars met
een uitgesproken liefde voor muziek.
Middels deze nieuwe focus willen wij drie dingen bereiken:

Intensivering
Onze overtuiging is dat luisteren naar muziek, vanuit een bredere context,
beleefd te midden van ongerepte natuur en in de beslotenheid van een
eiland, de beleving van de luisteraar intensiveert. Deze bijzondere manier
van verdieping is één van de meest centrale aspecten van het IKS. Daarnaast
bieden wij ons publiek, nog meer dan voorheen, workshops, lezingen en
documentaires aan om het festival zo nog intensiever te beleven.

PROJECTPLAN IKS
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Verbreding
Een intensere ervaring maakt de luisteraar ontvankelijk. Zo willen wij hem of
haar uitnodigen naar muzikale uitstapjes die hij of zij uit zichzelf niet zou
ondernemen. Zonder het klassieke profiel van het festival los te laten willen
we de bezoeker laten vertrekken met het idee: “ik heb ook andere muziek
gehoord, een andere wereld verkend”. Dit betekent dat er in de festival
programmering ruimte wordt gemaakt voor minder bekende en onder

Thema &
Programma

vertegenwoordigde muziek.

Diversiteit

THEMA 2021

Door invloeden van over de hele wereld naar Schier te halen, willen wij

Met de titel ‘De wereld op een eiland’ brengt het festival dit jaar de wereld

onze bezoeker een zo representatief mogelijk beeld geven van de culturele

naar Schier en Schier naar de wereld. Om hier vorm aan te geven spoelen in

rijkdom in al haar diversiteit. De presentatie van onze bijzondere programma’s

oktober drie personages aan op Schiermonnikoog. Zij geven samen een

wordt verzorgd door een breed scala aan internationale musici, die ieder

verdiepend element aan het programma.

hun eigen ‘stukje’ wereld meebrengen naar het kleine Schier.
Bij schrijver en Nobelprijswinnaar Thomas Mann speelt klassieke muziek
veelvuldig een leidende rol in zijn oeuvre. Mann bracht in de jaren ’20 drie
keer een uitgebreide vakantie door op het Duitse Waddeneiland Sylt en de
combinatie natuur en muziek zette hem aan tot het schrijven van misschien
wel zijn meest gevierde literatuur.
Cultuurhistoricus en Mann-kenner Léon Hanssen publiceerde in 2020 een
handboek voor de vagebond, genaamd ‘in de voetsporen van vrije denkers’.
Hanssen weet als geen ander te verwoorden wat nodig is om net zoals
Thomas Mann los te breken van de platgetreden paden en neemt ons
hierin mee: om opgewaardeerd te worden tot een vrije, kritische geest
moet de kunstenaar het vreemde en onbekende verkiezen boven het
burgerlijke bestaan.
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Voordat schrijver en journalist Bert Natter bekend kwam te staan als

Dit concert is een reconstructie van die uitzending, met live uitvoeringen

complete Bach-fanaat, schreef hij vlijmscherpe columns en essays over

van muziek van o.a. Debussy en Wagner. Thomas Mann-kenner Léon

kunst en cultuur voor het Utrechts Nieuwsblad en het AD Magazine.

Hanssen wordt uitgedaagd om zich te verdiepen in Manns relatie met

Komend najaar neemt Natter ons publiek mee in de wonderbaarlijke

muziek, in de hoedanigheid van zowel curator als beschouwer.

wereld van het Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach. In 2015
verscheen het boek Goldberg waarin Natter de Goldbergvariaties van Bach

Complete WTK van Johann Sebastian Bach

onder het vergrootglas legde. In oktober 2021 laat hij zijn licht schijnen op

De Belgische meesterpianist Julien Libeer speelt het hele Wohltemperierte

diens 24 preludes en fuga’s.

Klavier (WTK), een absolute alpentop uit het pianorepertoire. Schrijver en
fervent Bachkenner Bert Natter geeft een lezing over het WTK waarin hij

Door de muziek te laten vertalen door deze literaire personages belichten

laat horen hoe het pianowerk zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld

wij het programma vanuit verschillende invalshoeken en geven we extra

en onderhevig is geweest aan verschillende tijdgeesten.

kleur aan een festivalervaring die niet alleen prachtige muziek ten gehore
brengt, maar deze tevens in een bredere context plaatst.

Arabian Nights
De Palestijnse zangeres, fluitist en Young Concertgebouw Award winnaar
Nai Barghouti brengt samen met kanun speler Khalil Khoury een
programma bestaande uit Arabische liederen, waarin ze samen de

CONCERTPROGRAMMA

muzikale rijkdom van het Midden-Oosten laten horen.

De programmering voor editie 2021 is grotendeels rond. De volgende
concertprogramma’s zijn te horen:

Mein Wunschkonzert
Thomas Mann vertelt middels radio-opnames over zijn lievelingsmuziek
die live gespeeld wordt in de concertzaal
In 1954 was Thomas Mann te gast in de radioserie Wer wünscht was? van
de Süddeutsche Rundfunk, een vroege voorloper van ons eigen Een goede
morgen met. De toen al tachtigjarige schrijver liet zijn lievelingsstukken horen
en las voor uit zijn eigen romans Der Zauberberg en Doktor Faustus. De
volledige opname is bewaard gebleven in het Thomas Mann Archiv in Zürich.
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It don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

van Schmidt is zelden te horen op het concertpodium en dat terwijl het

In dit programma neemt toppianist en jazz fenomeen Thomas Enhco u

een prachtig en origineel werk is, waarin echo’s van Brahms en Reger

mee naar de eerste helft van de 20 eeuw. Een opwindende periode

doorklinken.

ste

waarin jazz en klassieke muziek een swingende dialoog voerden; zo kwam
George Gershwin naar Parijs om les te krijgen van Ravel en trok Milhaud

Paul Schoenfield Klarinettrio

naar Amerika om daar een ster-leerling op te leiden genaamd Dave

De Joodse Amerikaanse componist en contrabassist Paul Schoenfield

Brubeck. Thomas Enhco laat in dit opzwepende programma horen dat

is erg populair door zijn vermogen om verschillende folk invloeden in

veel klassieke thema’s zich uitstekend lenen om op te improviseren.

klassieke vormen te gieten. In zijn klarinettrio zet hij zijn eigen roots in de
hoofdrol. De klarinet leent zich bij uitstek voor de opzwepende melodieën

Het IKS zet zich steevast in om het publiek ook kennis te laten maken met

uit de Joodse Klezmer. In het klarinettrio klinkt ook een prachtig Nigun,

minder bekende componisten. Ons doel is om daarmee de beoogde

een Joodse religieus lied.

festivalfocus kracht bij te zetten: intensivering, verbreding en diversiteit.
Alphons Diepenbrock Berceuse
De volgende kamermuziekwerken staan geprogrammeerd:

De Berceuse voor mezzosopraan, cello en piano klinkt ter gelegenheid
van de 100ste verjaardag van misschien wel de grootste Nederlandse

Zdeněk Fibich Kwintet voor viool, klarinet, hoorn, cello en piano in D op.42

componist aller tijden. Alphons Diepenbrock.

Zdeněk Fibich was een Tsjechische componist. Samen met Dvorák en
Smetana stond hij op de bres voor een eigen Tsjechische muziekcultuur.

George Walker Lyric for Strings

Zijn muziek ademt het natuurrijke Boheemse landschap en zijn pianokwintet

George Walker was de eerste Afro-Amerikaanse componist die

is een kleurrijke reflectie op de vreedzaamheid van de natuur.

afstudeerde aan het prestigieuze Curtis Institute of Music. Zijn Lyric for
Strings wint snel aan populariteit en tijdens het IKS wordt het stuk

Franz Schmidt Pianokwintet in G voor piano linkerhand en strijkkwartet

vertolkt door een jong talentvol strijkkwartet.

De Oostenrijkse componist Franz Schmidt studeerde compositie van
Anton Bruckner. In 1926 kreeg hij de opdracht om een pianokwintet te

Madeleine Dring Trio voor fluit, hobo en klarinet

schrijven voor de ongebruikelijke bezetting van strijkkwartet en piano

De Engelse actrice, cartoonist, mimespeler, violist, pianist, zangeres, én

linkerhand. De Weense pianist Paul Wittgenstein was de opdrachtgever.

componist Madeleine Dring volgde lessen bij Ralph Vaughan Williams.

Wittgenstein verloor in de 1 WO zijn rechterhand waardoor hij alleen nog

Haar trio voor fluit, hobo en klarinet is een bekroning op haar rijke

in staat was om met zijn linkerhand te spelen. O.a. Ravel, Prokofjev ontvingen

kamermuziek oeuvre.

ste

ook opdrachten om stukken voor hem te schrijven. Het pianokwintet in G
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Julius Röntgen Tweede pianokwintet

just like the harmony we are playing now | The sunlight, the shadow,

De Nederlandse componist Julius Röntgen verbleef zelf vaak op Schier-

everything speaks directly to my heart | My outside and inside are

monnikoog en schreef daar o.a. zijn Meeuwenvlucht voor piano solo, een

completely matched! | What a sensation! I adore it. Cherish it. | Nobody

stuk dat veelvuldig klonk tijdens het IKS. Röntgen droeg het eiland een

can take away this pleasure | We all share it here in Schiermonnikoog |

warm hart toe en wij dragen de muziek van Röntgen een warm hart toe.

Magic Island...’

Het tweede pianokwintet is een onbekend juweeltje uit het kamermuziek
repertoire en het zal worden uitgevoerd door een Nederlandse topformatie
met o.a. violisten Rosanne Philippens en Niek Baar.

Komend festival zullen de volgende musici te horen zijn:
* 	De uiteindelijke vorm van de programmering is afhankelijk van de
geldende maatregelen komend najaar. Wij gaan op dit moment uit van

Piano		

David Selig		

Klarinet

Chen Halevi

de nog geldende 1,5 meter-regel. Daarom programmeren wij (kortere)

			

Julien Libeer

Trombone

Sebastiaan Kemner

concerten dubbel om zoveel mogelijk publiek de kans te bieden om de

			

Caspar Vos

Tuba

Matthijs Leffers

concerten bij te wonen. Mocht de 1,5 meter niet meer gelden dan kunnen

			

Thomas Enhco

Hoorn

Mees Vos

wij omschakelen naar een reguliere editie van het festival.

			

Craig White

Marimba

Ramon Lormans

			

Frank Peters

MUSICI

Viool		

Philippe Graffin

Harmonium Dirk Luijmes

Onderdeel van het festivalconcept is dat wij vooral solisten en individuele

			

Niek Baar

Gitaar

Thibaut Garcia

kamermusici uitnodigen. In de week van het festival werken zij aan hun

			

Elissa Cassini

Kanun

Khalil Khoury

programma, veelal in nieuwe combinaties, en dat zorgt voor de juiste

			

Rosanne Philippens

Zang		

Judith van Wanroij, 			

elektriciteit tijdens de concerten. Elk stuk wordt als het ware een première,

Altviool

Lilli Maijala

			

Karin Strobos,

Manuel Vioque-Judde

			

Nai Barghouti

Gary Hoffman

Ensembles

Marmen String Quartet, 		

Jeroen Reuling

			

Club Classique

zonder ruimte voor een ingesleten uitvoering. Maar ook het verblijf op het
eiland heeft z’n weerslag op iedere individuele musicus. Allemaal rijden ze

Cello

op hun huurfiets door de duinen het schelpenpaadje af, naar de repetities,
naar de uitvoeringen. Iedereen zit in dezelfde bubbel. Zo horen we de

			

Ella van Poucke

sereniteit, stilte en de zilte lucht van het eiland terug in de muziek.

Contrabas

Olivier Thiery

Fluit

Marije van den Berg

Violist en festivalmusicus Yuzuko Horigome dichtte hierover:

			

Nai Barghouti

‘Outside of the window, the trees are moving | Leaves are swinging,

Hobo

Bram Kreeftmeijer
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Impressie masterclasses Jard van Nes

PODIUM VOOR JONG TALENT
Al 10 jaar lang vindt in maart het Festival Jong Talent plaats, het jongere
broertje van het IKS. Het FJT fungeert als springplank naar het volwassenen
podium in oktober. De meest talentvolle deelnemers van het FJT worden
uitgenodigd om een ochtendconcert te verzorgen tijdens het IKS.
FJT-programmeur Caspar Vos begeleidt hen in het traject van de samen
stelling tot de uitvoering van het programma. Niet alleen worden de festivals
op deze manier sterker met elkaar verbonden, ook creëren wij een duurzamer
beleid door de jonge talenten langer te begeleiden en sterker aan ons
festival te binden. Zo levert het IKS een extra bijdrage aan de versteviging
van de beroepspraktijk.
Komende oktober biedt het IKS een podium aan pianist Jorian van Nee,

MASTERCLASS JARD VAN NES

contrabassist Sasha Witteveen, slagwerker Kalina Vladovska, harpist Joost

Naast de concertprogrammering vormen de masterclasses van mezzosopraan

Willemze en cellist Jérémie Garbarg. Ook laten wij een aantal van hen

Jard van Nes al jarenlang een vast onderdeel van het festival. Meer dan 125

meespelen tijdens de avondconcerten. Zo krijgen zij de mogelijkheid om

jonge zangtalenten wisten de afgelopen 19 jaar de weg naar Schiermonnikoog

kamermuziek te maken met internationale topmusici en ervaring op te doen

te vinden. Van Nes werkt een week lang met de studenten aan verdere

ten behoeve van verdere professionele ontwikkeling.

professionele groei om hen zo de weg naar het concertpodium te wijzen.
De masterclasses worden steevast druk bezocht door ons publiek. Van
Nes weet op unieke wijze het publiek te betrekken bij haar lessen en met
smeuïge anekdotes creëert zij een ontspannen sfeer in de zaal.
Wij bieden komend jaar een nieuw onderdeel aan bij de masterclasses.
Een photoshoot met portretfotograaf Sebiha Öztas. Het belang van goede
portretfoto’s voor jonge aanstormende musici is niet te onderschatten.
Deze worden ingezet bij het maken van een website en het opsturen van
portfolio’s. De foto’s zijn vaak het eerste contact bij een potentiële samen
werking en Sebiha Öztas is in staat dit moment te verzilveren.

Impressie Festival Jong Talent
PROJECTPLAN IKS
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Jubileumactiviteiten 2021
In 2021 viert het IKS zijn 20-jarig jubileum. Om dit groots te vieren heeft

Het is komend najaar allemaal mogelijk middels de nieuwe jubileum

het festival een aantal bijzondere jubileumactiviteiten opgenomen in het

festival-app.

programma 2021, die deze editie onderscheiden van alle voorgaande
edities.

Bij de festivalbalie ontvangt de bezoeker een koptelefoon. Eenmaal verbonden
met de festival-app ligt het eiland klaar om ontdekt te worden. Wij hebben

MIJN SCHIER

ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan een speciaal programma ontwikkeld

De combinatie muziek en natuur is al sinds de start van het festival een

waarin we het hele eiland laten klinken. De bezoeker verplaatst zich vrij als

gouden combinatie gebleken. Wie wil luisteren naar de mooiste kamermuziek

een vogel over het eiland en kan via de app alle concerten live beluisteren.

tegen een decor van ongerepte natuur is op Schiermonnikoog op de juiste

Daarnaast fungeert het eiland als festivalmuseum; op bijzondere plekken op

plek. 19 edities IKS geven ons een schat aan herinneringen waarin wij keer

het eiland kan de bezoeker luisteren naar podcasts waarin musici, schrijvers,

op keer de kracht van muziek en natuur mochten ervaren. Komend festival

boswachters en eilanders aan het woord komen. Tevens is er een rand

is het eiland aan zet en geven wij de combinatie natuur en muziek een

programmering met extra nieuwe programmaonderdelen.

nieuwe dimensie. Of je nu op het strand, in een duinpan, op de fiets, op het
wad of in de concertzaal bent, de 20ste editie van het IKS betrekt het hele

Tijdens de 20ste editie van het IKS halen wij de muziek uit de concertzaal en

eiland in zijn festivalbeleving.

laten wij die over het hele eiland klinken. Met de festival-app dragen de
bezoekers het hele festival mee in hun broekzak en krijgen zij de mogelijkheid

In een duinpan liggen terwijl u live naar de mooiste kamermuziekconcerten

om op heel Schiermonnikoog het festival te volgen en nog intensiever te

luistert? Op het strand een podcast beluisteren over componisten die zich

beleven. Met de VVV Schiermonnikoog is een samenwerking aangegaan

door de natuur lieten inspireren tot het schrijven van muziek? Een muzikale

om de app ook gedurende het hele jaar te promoten bij eilandbezoekers.

speurtocht vogels spotten? Of tijdens een wandelroute de mooiste

Zo kan het festival worden herbeleefd en kunnen wij nieuw publiek aan ons

opnames van de afgelopen 19 jaar IKS beluisteren?

binden. De app vormt de komende jaren een vast onderdeel van het
festival en draagt zo bij aan onze wens om duurzaam te blijven vernieuwen.

PROJECTPLAN IKS
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VOORPROEVEN OP VRIJDAG /
CLASSICAL SOUNDTRACK
Voorproeven op vrijdag is een begrip geworden. Voor de officiële eerste
festivaldag vindt ieder jaar steevast een voorafje plaats op de vrijdagavond.
Met een warme kop snert op tafel verloopt deze avond altijd net even iets
anders dan de bezoeker gewend is. In de wandelgangen wordt het concert
aangeduid als ‘snertconcert’ en de afgelopen edities kon ons publiek
culinair en muzikaal genieten tijdens optredens van o.a. Nora Fischer &
Marnix Dorrestein, Dana Zemtsov & Marcelo Nisinman en Trio d’Encore.
Komend najaar willen we het voorafje op vrijdag aangrijpen om op een unieke
manier terug te blikken op 19 jaar IKS. En met wie kan je dit beter doen dan
met de mensen bij wie Schiermonnikoog in hun DNA verweven zit?
Het woord is allereerst aan de eilanders. Zij staan centraal en krijgen de
ruimte om hun meest dierbare herinneringen te delen. Deze verhalen
komen muzikaal tot leven met een op maat gemaakte classical soundtrack,

ZANDKUNSTENAAR

uitgevoerd door Club Classique.

Zandkunstenaar Tim Hoekstra is oprichter van het Dutch Beach Art. Tims
droom is om de hele Nederlandse kust te beschilderen met zijn zandkunst

JUBILEUMCOMPOSITIE

werken. De Waddeneilanden zijn nog niet aan de beurt geweest en wij

10 jaar geleden schreef componist, arrangeur en saxofonist Willem van

hebben Tim gevraagd om deze zomer naar Schier te komen om een stapje

Merwijk (Nederlands Blazers Ensemble) ter gelegenheid van het 10-jarig

dichterbij zijn droom te komen. Wij sturen Tim met een koptelefoon het

jubileum een speciale compositie voor het IKS. Van Merwijk is de afgelopen

strand op en hij laat zich op de meditatieve klanken van de Canto Ostinato

10 jaar uitgegroeid tot een van de meest gevraagde en gespeelde Nederlandse

van Simeon ten Holt inspireren bij de totstandkoming van een nieuw

componisten van zijn tijd en wij vonden het toepasselijk om hem terug te

zandkunstwerk. De filmcrew van EditieM is aanwezig en legt het proces en

vragen om ook voor het 20-jarig jubileum een stuk te schrijven. Voor deze

resultaat vast. Het clipje dat ontstaat zal worden gebruikt als uitnodiging in

compositie heeft Van Merwijk ervoor gekozen om het thema ‘eilanden’

de aanloop naar het festival. Wij willen onze vaste bezoekers een uitnodiging

centraal te stellen. Niet alleen de Waddeneilanden: want of je nou op

sturen die past bij een 20-jarig jubileum en samen met Tim Hoekstra

Schiermonnikoog, Bonaire of Bali woont, eilandbewoners van over de hele

geloven wij Schiermonnikoog vanuit een verrassende hoek te zullen vangen.

wereld delen dezelfde blik op een oceaanrijke horizon. Van Merwijk is in zijn

PROJECTPLAN IKS
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zoektocht gestuit op drie unieke eilandgedichten, waarin de schoonheid

Bouke Groen op het eiland geplaatst. Deze staat, geïnspireerd op het

van drie wereldse eilanden wordt beschreven. Hij verklankt deze woorden

wereldberoemde Stonehenge, in een cirkel opgesteld en zal de eilandse

naar een driedelige suite en brengt zo een ode aan de eilandbewoners. Het

wind omzetten in een soundscape die onderdeel wordt van de compositie

stuk zal zijn première beleven op het voorafje op vrijdag waar de bewoners

van Metcalf. Het publiek staat in het midden van de installatie en de musici

van Schiermonnikoog in de spotlight staan.

staan eromheen. Wat volgt is een ritueel waarin het publiek ervaart hoe het
geluid van de elementen al eeuwenlang de meest krachtige gevoelens in

WADDEN RITUELEN

de mens naar boven weet te halen.

De jonge Britse componist Thomas Metcalf schrijft een speciale compositie
uitgevoerd door het collectief Lonelinoise onder leiding van Sebastiaan

FOTO-EXPOSITIE

Kemner, de kersverse winnaar van de Nederlandse Muziekprijs.

Festivalfotograaf Foppe Schut is gevraagd om een expositie samen te
stellen middels 12 van de mooiste foto’s van de afgelopen IKS edities. De

Het optreden vindt plaats in de buitenlucht en het publiek zal het als een

foto’s zullen op verschillende plekken op het eiland te bewonderen te zijn.

ritueel beleven. Daartoe wordt een geluidsinstallatie van geluidskunstenaar

De bezoeker wordt uitgedaagd om een speciale fietsroute te volgen die
langs alle 12 foto’s leidt. De foto’s worden hoogwaardig ingelijst en met
wrakhout van het eiland geëtaleerd. Foppe Schut voorziet in de rol van
curator alle foto’s van een korte toelichting. Deze zijn in de festival-app te
beluisteren en bij de balie zijn de 12 foto’s tevens te koop in de vorm van
een speciale jubileumkalender.

ODE AAN JARD VAN NES
Al 20 jaar lang geeft Jard van Nes masterclasses op Schiermonnikoog.
Van Nes vormde een onmisbare invloed voor zo’n 125 jonge zangeressen,
van wie velen inmiddels indrukwekkende carrières hebben opgebouwd.
Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal zal een aantal alumni van Jard
van Nes, waaronder Judith van Wanrooij & Karin Strobos een speciale
‘Jard van Nes Medley’ ten gehore brengen, met daarin de grootste hits uit
Jards carrière. Een speciaal arrangement wordt geschreven door componist
en arrangeur Bob Zimmerman.

PROJECTPLAN IKS
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“Op Schiermonnikoog
vieren wij gezamenlijk
20 jaar IKS.”
PROJECTPLAN IKS
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Randprogrammering
Het randprogramma biedt informatieve, inhoudelijke en natuurgerichte

Boswachter Erik Jansen praat over de unieke flora en fauna van het eiland.

activiteiten die aanvullend zijn op het concertprogramma en aansluiten

Zijn in opdracht van het festival geschreven essay vormt het startpunt.

op het festivalthema.

Eilander Sytze Schut geeft een lezing over de unieke benamingen voor
vogels in de authentieke Eilauner Taal. Tijdens deze lezing zullen de vogels

DE KWETSBAARHEID VAN DE NATUUR

met muzikale voorbeelden worden bijgestaan. Zo waren er veel componisten

Het IKS heeft Jelmer Mommers benaderd om dit najaar langs te komen.

(Grieg, Messiaen & Sibelius) die zich door vogelgeluiden lieten inspireren tot

Jelmer is klimaatjournalist bij de Correspondent en publiceerde o.a. Hoe

het schrijven van nieuwe composities.

gaan we dit uitleggen: onze toekomst op een steeds warmere aarde, een
boek over de klimaatverandering. Achter de nieuwsberichten over smeltende

PODCAST

ijskappen, uitstervende diersoorten en ontkennende politici groeit een

De lezingen zullen ook als podcasts worden opgenomen. Deze zullen in de

wereldwijde beweging die laat zien: onze toekomst op een steeds warmere

festival-app te beluisteren zijn. Tevens is op het moment van aanvragen het

aarde schrijven we zelf. Wij willen Jelmer Mommers op verschillende

festival in gesprek met het radioprogramma ‘Een goede morgen met’, van

momenten tijdens de festivalweek lezingen laten geven en natuurexcursies

AVROTROS. De wens is om vanaf het eiland een ‘goede morgen met’ uit te

laten verzorgen.

zenden met Léon Hanssen, waarin hij vertelt over zijn lievelingsmuziek.

LEZINGEN

EXCURSIES

Zoals eerder beschreven geven Léon Hanssen en Bert Natter lezingen

Elke ochtend van het festival begint met een natuurexcursie o.l.v. Natuur

over respectievelijk Thomas Mann en Johann Sebastian Bach. Anders dan

monumenten. Paddenstoelen, vogels, schelpen, strandvondsten en zelfs de

voorgaande jaren hebben wij er deze editie voor gekozen om de lezingen

stilte: alles komt aan bod. Sinds enkele jaren zijn daar avondwandelingen

direct te verbinden aan de concertprogramma’s om zo een sterkere

onder de sterren aan toegevoegd.

cohesie in de programmering te creëren.
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KINDERCONCERT
Gemiddeld 90 kinderen van Schiermonnikoog bezoeken met hun ouders
deze voorstelling. Tijdens het interactieve concert Bekkens en Branie
gebruiken de jongens van Twitching Eye Trio allerlei verschillende slagwerk
instrumenten. Ze laten horen dat je met pindakaaspotjes, reuzencajons,
en Afrikaanse trommels volop muziek kunt maken. Het concert zit vol met
contrasten en langzame en snelle muziek. Iedereen krijgt de kans om
lekker mee te spelen.

Beluister ‘It Eilaner Folksliet’

FESTIVALKOOR
Sinds 5 jaar geleden dagen wij met groot succes ons publiek uit om een
gelegenheidskoor te vormen. O.l.v. dirigent, workshopleider en creatief
ontwikkelaar Catelijn van Berkel wordt een stuk ingestudeerd dat na 4
intensieve dagen wordt uitgevoerd tijdens een presentatieconcert. In de
regel melden zich 40 mensen aan waaronder ook veel eilanders. Ook
krijgen de deelnemers een extra workshop van raseilander en koorzanger
Sytze Schut. In deze workshop staat de unieke Eilauner Taal centraal. Sytze
leert de deelnemers “It Eilauner Folksliet” zingen in de authentieke Schier
monnikoogse spraak. Zo krijgt het festivalkoor naast het geijkte repertoire
ook een stukje lokale cultuur mee.

Bekijk promo van Bekkens en Branie
PROJECTPLAN IKS
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Het eiland en het festival
Ver nog voor de allereerste editie realiseerden wij ons dat het festival alleen
bestaansrecht heeft wanneer het daarvoor met Schiermonnikoog zelf de
handen ineenslaat. Zonder samenwerking met het eiland en de eilanders

EILANDORGANISATIES/-ONDERNEMERS
EN DE FESTIVALS

• 	De lokale afdeling van Natuurmonumenten organiseert tijdens het

bestaat er geen Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog.

festival speciaal voor de festivalbezoekers dagelijkse natuurexcursies

Dat is geen sinecure: Schiermonnikogers leven tamelijk geïsoleerd, zijn op

over het eiland.

zichzelf en wars van de fratsen van de ‘vastelanders’. Desondanks komt
het festival ieder jaar weer tot stand in samenwerking met bewoners en
ondernemers op het eiland; het festival heeft er zijn plek veroverd en
is omarmd door de eilandgemeenschap.

EILANDBEWONERS EN DE FESTIVALS

• 	Met horecaondernemers en reisorganisaties worden kortingsafspraken
gemaakt en arrangementen samengesteld.

•	De lokale VVV besteedt veel aandacht aan beide festivals via hun
website en in nieuwsbrieven.

• 	Wagenborg Passagiersdiensten B.V. sponsort zowel financieel als
facilitair in boottickets en overzetting van (vracht)auto’s.

Zo’n 12% bezoekt de activiteiten en dat aantal groeit. Vooral de masterclass

• 	Rotary Schiermonnikoog financiert het kinderconcert in oktober en één

van Jard van Nes is populair, maar ook de lezingen worden trouw bezocht.

volledige beurs voor deelname aan het Festival Jong Talent in maart.

Eilanders nemen - samen met bezoekers - deel aan het ‘festivalgelegenheids
koor’ en zij schuiven aan bij het eerder genoemde ‘snertconcert’.
De eilandkinderen komen met hun ouders naar het speciaal voor hen
georganiseerde kinderconcert en de ouderen nodigen we gratis uit voor

• 	Ridder & De Vries Transporteurs, regelt transporten op het eiland tegen
een gereduceerd tarief.

• 	Het eiland draagt jaarlijks een bedrag van € 10.000 bij, waarvan € 3000
door de Gemeente en € 7000 door de ondernemersvereniging.

•	Het festival ontvangt 20% korting op hotelkamers bij Hotel van der

een middagconcert. Eilandbewoners krijgen een eilanderkorting van 30%.

Werff, 15% korting op appartementen in It Aude Kolonyhûs en strand

Op verzoek van de plaatselijke Rotary programmeert het IKS het nieuw

resort Schier brengt voor een vast bedrag alle masterclassdeelnemers

jaarsconcert. En Martijn van Dijk, de festival pianostemmer, stemt en

onder.

passant de piano’s op het eiland.
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Marketing

jaren alleen nog maar zal groeien. Dat betekent dat we anno 2021 terug
houdender zijn geworden in onze ambitie om een jonger publiek binnen
te halen op Schiermonnikoog. Dat zou een drastische aanpassing van het
festivalconcept vergen en wij gooien het kind liever niet met het badwater
weg. Bovendien weten we dat de leeftijdsgroep tussen de 30 en 55 jaar in
het spitsuur van hun leven zitten. Zij hebben drukke banen, kinderen, zorg

UITGANGSPUNTEN

• 	Het festival blijft trouw aan het uitgangspunt: de schaalgrootte van het
eiland bepaalt de schaalgrootte van het festival, en dat betekent klein en

voor ouders etc. Jongeren hebben tevens hun eigen festivals op de Wadden
en wie wil er nou niet het liefst tussen leeftijdsgenoten en gelijkgestemden
verkeren?

intiem. Dat betekent ook dat groei niet de ambitie is. Jaarlijks bereiken
we immers een optimale bezettingsgraad.

•	De natuur als thema, en daarmee de beleving, zal sterker dan voorheen

Maar helemaal stil zitten wij niet. Zo onderzoeken we of we iets kunnen
doen met het fenomeen familieweekend, voor veel families een jaarlijks

tot uiting komen. Dat geldt zowel voor de programmering als voor de

terugkerend ritueel. Als onze doelgroep de combinatie van een familie

vormgeving van tekst en beeld.

weekend met het festival aanspreekt dan kunnen we dat samen met lokale

• 	In de vormgeving wordt gekozen voor een frisse uitstraling, met veel
beeld en een sterke en aansprekende fotografie.

• 	Om het merk sterker te positioneren werken wij o.a. samen met
The Publicity Company te Amsterdam

ondernemers faciliteren. Wij denken aan een aanbod op maat in het eerste
weekend van het festival: groepsaccommodatie, familieticket, familieconcert,
kinderopvang en muziek- en zangactiviteiten voor de jeugd. Zo kunnen we
alle generaties op een natuurlijke wijze betrekken bij het festival. Ook is er
een initiatief gestart om contact te leggen met middelbare scholen en te

ONS PUBLIEK: EEN ALGEMENE IMPRESSIE

kijken naar de mogelijkheden om voor scholieren een Schier-weekend te

Het IKS wordt door overwegend ouder publiek bezocht. Zij hebben de tijd,

organiseren waarin een concertbezoek onderdeel is van het programma.

de rust en het geld om in oktober een aantal dagen af te reizen naar Schier.
Zij houden van klassieke muziek én van de natuur en hebben vaak een

De meeste ruimte voor het bereiken van nieuw publiek ligt voor ons buiten

verfijnde muzikale smaak. Ons publiek komt graag naar Schier en koopt al

Schiermonnikoog. Daarom willen wij het Schiermonnikoog-concept laten

vroeg in het jaar een kaartje. Het waardeert ons aanbod als (zeer) positief

overwaaien naar het vasteland. Daartoe zijn wij samenwerkingen aangegaan

en een groot deel komt dan ook terug. We concluderen hieruit dat er een

met andere festivals zoals Wonderfeel en het Grachtenfestival en hebben

goede match bestaat tussen het publiek en (de kwaliteit van) het programma.

wij contact gezocht met andere podia om zo nieuw publiek te kunnen

Wij kiezen ervoor om deze doelgroep te blijven bedienen. Het is een

bereiken en tevens de zichtbaarheid van het Schiermonnikoog festival door

tevreden en trouw publiek, en bovendien een doelgroep die de komende

het jaar heen te vergroten.
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Middels een jaarlijkse enquête blijven we in contact met onze bezoekers,

via de post, email, internet, Facebook en Instagram. De meesten kopen

weten we wat ze vinden, waar ze zitten en hoe we ze kunnen bereiken.

al in een vroeg stadium een festivalticket. Onze digitale nieuwsbrief gaat
naar 5000 kwalitatieve adressen, ons Facebookaccount heeft 2500

RESULTATEN UIT DE BEZOEKERSENQUÊTE IKS 2019
(LAATSTE REGULIERE EDITIE) IN HET KORT:

volgers. Het volstaat om deze groep goed te blijven informeren, te

Bijna 80% van onze bezoekers is ouder dan 66 jaar. 22% van de bezoekers

de traditionele kanalen als de postbode en email omdat een groot deel

kwam voor de eerste keer en 28% heeft het festival al meer dan tien keer

van deze mensen geen gebruik maakt van social media.

prikkelen én tevreden te houden. Dat blijven we vooral ook doen via

bezocht. 78% komt terug omdat zij eerder zijn geweest. 50% van onze
bezoekers gaat niet vaker naar een klassiek muziekfestival. Concerten met

2. Nieuw publiek: eilandbezoekers/toeristen

klassieke muziek worden wel vaker bezocht: 55% gaat vaker dan vijf keer

	Schiermonnikoog ontvangt jaarlijks zo’n 300.000 bezoekers. Deze

per jaar. De kwaliteit van de programmering en de concerten werd beoor

bereiken we door aan te haken bij reclame-uitingen die gericht zijn op

deeld met een 9 (uit 10) en 90% van de bezoekers zou een bezoek aan het

toeristen - zowel landelijk als op het eiland - en door het samenstellen

IKS aanraden. Van de bezoekers is 71% van plan om de volgende editie van

van arrangementen in samenwerking met lokale ondernemers:

het festival te bezoeken en 33% is van plan (ook) naar het Festival Jong
Talent te gaan.

• 	Informatie over de festivals loopt mee in de (digitale) nieuwsbrieven
en op de website van het VVV Schiermonnikoog.

DOELGROEPEN
Binnen onze doelgroep van ‘ouderen’, onderscheiden we drie groepen waar
we ons op richten:
1. Onze vaste bezoekerskern/bestaande bezoekers
2. Nieuw publiek: eilandbezoekers/toeristen
3. Nieuw publiek: algemeen/landelijk

•	Flyers en posters worden gedurende het gehele jaar verspreid over
het eiland.

•	Wagenborg Passagiersdiensten besteedt aandacht aan het festival
op hun TV-circuit aan boord.

• 	Aanbieders van hotels, huisjes en appartementen promoten het
festival op hun websites.

• 	Kortingsarrangementen worden aangeboden in samenwerking met

CONCRETE PUBLIEKSBENADERING

lokale ondernemers: 20% korting op avondconcerten bij een over

1. 	Onze vaste bezoekerskern/bestaande bezoekers

nachting bij Vita Maris (Landal) 20% korting op midweek passe

	We genieten het voordeel van een trouwe bezoekerskern. Bijna 80%

partout bij Strandresort Schier

op de hoogte van hun voorkeuren en wensen. We beschikken over hun

• 	Hannick (concert)reizen biedt festivalarrangementen aan.
• 	We zijn in gesprek met Natuurmonumenten over een van/voor-aanbie

NAW-gegevens en houden ze rechtstreeks en regelmatig op de hoogte

ding in ‘Puur Natuur’, een blad voor leden met een oplage van 1 miljoen.

heeft het festival vaker bezocht. Via publieksonderzoek zijn we goed
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3. Nieuw publiek: algemeen/landelijk

• Het IKS is actief op social media.
• 	We verzenden persberichten naar alle relevante media, zoals maand-,

• 	We kiezen voor een aantrekkelijk beeld. Uitsluitend topfotografie met
een frisse uitstraling.

week- en dagbladen.

• 	We brengen bijzondere concerten of nieuwe composities gericht

Na 2 festivals in corona-tijd (IKS 2020 & FJT 2021) hebben wij geleerd dat

onder de aandacht bij specifieke muziekrecensenten. We trachten

wij met online content veel extra publiek kunnen bereiken. Het IKS 2020

interviews te arrangeren met de uitvoerenden.

resulteerde in 8.000 unieke kijkers in slechts 2 hele festivaldagen en het FJT

• 	We hebben uitstekende contacten met relevante radio- en

2021 wist 20.000 unieke kijkers in 5 hele festivaldagen aan zich te binden.

tv-programma’s zoals Podium Witteman, Vrije Geluiden en de

Wij zullen dan ook online elementen meenemen naar het post-corona

klassieke radiostations. Radio 4 is voornemens om dit najaar een van

tijdperk om zo het bereik en de zichtbaarheid van het festival te blijven

de concerten uit te zenden tijdens het programma Avondconcert

vergroten.

op radio 4.
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Financiering

houden voor de komende jaren. De publieksinkomsten hebben hun
maximum bereikt.

SPONSOREN
Het organiseren van een festival op een Waddeneiland is duur vanwege

De locatie van het festival maakt de binding met sponsoren lastig. De afstand

de reis- en transportkosten en de noodzaak tot overnachting. De laatste

naar het eiland is groot en voor de sponsor die zijn relaties wil meebrengen

boot vertrekt immers al om 19.30 uur. Festivallasten zoals het huren van

is een overnachting noodzakelijk. Wij prijzen ons om die reden gelukkig met

instrumentaria en technische voorzieningen liggen daarom aanzienlijk

de meerjarige afspraken die we hebben kunnen maken met Wagenborg

hoger dan op het vasteland.

Passagiersdiensten BV en met de Ondernemersvereniging van het eiland.
Hun inbreng is beschreven onder het kopje ‘Het eiland en het festival’.

KAARTVERKOOP/PUBLIEKSINKOMSTEN
Het festival kan per editie, gedurende 6 dagen zo’n 2000 gasten ontvangen.

VRIENDEN EN DONATEURS

De beschikbare kaarten zijn vaak al in een vroeg stadium uitverkocht. Dat

Veel van onze vaste bezoekers voelen zich verwant met het festival en

zorgt er voor dat het festival normaliter 52% van de exploitatiebegroting

zijn bereid een bijdrage te leveren. De werving geschiedt via direct contact

middels directe verkoop (recette, merchandise, bijdrage leerlingen masterclass)

tijdens het festival en door het jaar heen door middel van mailings. Ondanks

weet te financieren. Corona heeft grote gevolgen gehad voor de recettes in

de beperkte bezoekerscapaciteit van het IKS leveren deze particuliere

2020 en 2021. Door geen of beperkte kaartverkoop is de exploitatiebegroting

giften een forse en onmisbare bijdrage aan de exploitatie. Uiteraard

onder enorme druk komen te staan. Ook in oktober 2021 verwachten wij

koesteren we deze contacten en we hebben de ambitie de donaties voor

nog te maken te hebben met de corona-beperkingen. Onder het kopje

de komende jaren met 5% te laten groeien.

‘Corona en het IKS’ is beschreven hoe wij om zullen gaan met deze situatie.
De stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog heeft ruim

SUBSIDIES EN FONDSEN

300 vrienden. Zij dragen jaarlijks ongeveer € 12.000 bij aan de exploitatie van

In de periode 2021-2024 wordt het festival ondersteund door zowel het

het festival. Als tegenprestatie ontvangen zij voorinformatie, een fotoverslag

Fonds Podiumkunsten als de Provincie Friesland. De gemeente Schiermon

van het festival, de mogelijkheid om met voorrang kaarten te kopen en een

nikoog subsidieert ieder jaar een bedrag van € 3000. Daarnaast wordt

besloten vriendenborrel tijdens het festival. In de afgelopen periode heeft

jaarlijks een beroep gedaan op diverse particuliere fondsen. Het is onze

het festival een aantal particuliere giften mogen ontvangen en zijn er ook

ambitie om de hoogte van de subsidie-inkomsten op z’n minst in stand te

enkele legaten toegezegd.
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Organisatie

Het festival gelooft dat de cultuursector alleen kan floreren wanneer het
belang van de codes collectief wordt uitgedragen. Wij proberen dit dan ook
steevast te doen in onze communicatie naar de buitenwereld. Tegelijkertijd is
het voor het IKS niet altijd even makkelijk om de codes in de breedte door
te voeren en moeten wij ook realistisch kijken naar onze eigen positie en
de mogelijkheden daarbinnen.

Het festival wordt geleid door directeurs Caspar Vos en Jeroen Reuling.
Caspar is de opvolger van Georges Mutsaerts, die samen met Jeroen

De organisatie is inhoudelijk goed op de hoogte van de codes en onder

Reuling de festivals heeft opgericht en grootgebracht. Caspar was reeds

streept hun belang. De directie en de Raad van Toezicht staan garant voor

verbonden aan het festival als curator voor het FJT en sinds januari 2021

een goede Cultural Governance. Het festival heeft inhoudelijk oog voor

voert hij de dagelijkse leiding uit.

diversiteit en wil de komende jaren het festivalconcept ook op het vaste
land uitdragen om zo nieuwe en meer diverse doelgroepen te kunnen

In de maanden voor het festival wordt de organisatie uitgebreid met een

bereiken. Het festival is door het eiland omarmd en weet hoe belangrijk het

producent en een medewerker communicatie/ticketing. Ook bieden wij in

is om geïncludeerd te worden in de omgeving. De organisatie zet zich

aanloop naar het festival een stageplek aan om zo de nieuwste generatie

tevens in om ook de regio meer en meer bij het festival te betrekken. De

festivaldieren ervaring te laten opdoen in onze organisatie. Tijdens de

Fair Practice Code wordt in de breedte doorgevoerd: kunst is geen hobby

festivaldagen wordt het festival gedragen door 25 vrijwilligers. Zij zijn

maar een professie en daar horen eerlijke vergoedingen tegenover te staan.

onmisbaar bij de ontvangst en begeleiding van bezoekers en musici, de

De honoraria komen tot stand op basis van de vraagprijs van de uitvoerende

kaartverkoop, techniek, logistieke zaken en veel meer. In ruil ontvangen zij

in combinatie met de financiële mogelijkheden van het festival en de

onderdak, eten en drinken en hun reis naar het eiland, maar bovenal de

bezoekerscapaciteit. Als minimale vergoeding houden wij de Sena norm

bijzondere beleving en sfeer van het festival.

aan (minimaal €265 per optreden).

CODES CULTURAL GOVERNANCE, DIVERSITEIT &
INCLUSIE EN FAIR PRACTICE

De zakelijke en artistieke directie ontvangt een gepaste maar bescheiden

De organisatie heeft een zeer hoge efficiencygraad: het festival komt ieder

marktconforme honorarium. In de organisatie bieden wij groeimogelijkheden

jaar weer tot stand door de enorme gedrevenheid en inspanningen van een

en ontwikkelingsperspectieven aan om zo de duurzaamheid binnen het

heel klein en vast team. Ternauwernood zou je bijna kunnen zeggen, want

team te waarborgen.

vergoeding. Producent en communicatiemedewerker ontvangen een

het budget is beperkt.
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Daarnaast krijgen zij reis-, verblijfskosten en onderdak aangeboden

Hans Hierck - voormalig directeur Het Gelders Orkest, oud-zendercoör

gedurende de dagen dat zij op het eiland verblijven.

dinator Radio 4
Geert Mak – auteur

Mede gezien onze belangrijkste doelgroep, hechten we bijzondere waarde

Lawrence Renes - chef-dirigent en artistiek leider van de Koninklijke

aan de toegankelijkheid van onze activiteiten. We staan er voor in dat dat

Zweedse Opera in Stockholm

op alle concertlocaties en bij alle voorzieningen goed geregeld is.

Hilbert de Vries - programmacoördinator culturele commissie Schiermonnikoog
Jan van den Bossche – voormalig directeur festival Oude Muziek

RAAD VAN TOEZICHT
De Stichting Internationaal Kamermuziekfestival hanteert het Raad van
Toezichtmodel en bestaat uit:
Jacqueline Cramer, voorzitter
Gert Jan Hogeweg, vice-voorzitter
Alexander Klapwijk, lid.

CONTACTGEGEVENS

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en onbezoldigd. De stichting heeft

Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

een ANBI status.

Postbus 59
1400 AB Bussum

BUREAU

+31 (0)6 5127 9297

Nikki Kloosterboer - marketing & communicatie
Kayleigh Hagen – productie

info@schiermonnikoogfestival.nl

Vincent Martig - vrijwilligerscoördinatie

schiermonnikoogfestival.nl
facebook.com/schiermonnikoogfestival

COMITÉ VAN AANBEVELING
Arno Brok - Commissaris van de Koning in de Provincie Fryslân
Marc van den Tweel - algemeen directeur Natuurmonumenten

COLOFON

Jacob Kohnstamm – oud staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

Fotografie: Foppe Schut

Walter Etty - vennoot/adviseur AEF

Vormgeving: Eva Selij

Thierry Fischer - artistiek leider van het Utah Symphony Orchestra (VS),
voormalig chef-dirigent BBC National Orchestra of Wales
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